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BAKGRUND 
Uddevalla kommun har i sin översiktsplan redovisat två stora 
utbyggnadsområde, Ljungs-Berg 3 och Skälläckeröd-Kärrstegen vid 
Skarsjövallen. Genom fastighetsregleringar har fastigheten Skälläckered-
Kärrstegen bytt namn till Tjöstelsröd 1:1. Kommunen har beslutat 
påbörja samhällets utbyggnad i det senare området. En orsak till denna 
prioritering är att tillfarten till bostadsområdet samtidigt blir en ny tillfart 
till idrottsområdena vid Skarsjövallen. Det nya bostadsområdet får ett bra 
läge i tätorten med god tillgång till service. 

Planarbetet inleddes 2008 då ett planprogram togs fram och sändes på sam-
råd. Kommunen avser nu fortsätta planarbetet med att ta fram en formell 
detaljplan. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att inom del av fastigheten Tjöstelsröd 1:1 möjlig-
göra utbyggnad med friliggande villor samt flerbostadshus eller gruppbyggda 
småhus. Planområdet möjliggör även utbyggnad av förskola inom områdets 
södra del. Sammanlagt bedöms området kunna inrymma 200-270 bostäder. 

Planförslaget är utformad med sådan flexibilitet att det inom delar av 
området är möjligt att uppföra antingen styckebyggda villor eller 
gruppbyggda småhus (30-50 bost). Inom andra delar (46 tomter) anges 
endast friliggande småhus. Avsikten är att dessa ska försäljas genom den 
kommunala tomtkön.  

Inom två områden möjliggör planen uppförande av flerbostadshus alternativt 
gruppbyggda småhus. Dessa delområden beräknas vardera inrymma ca 60 – 
90 bostäder med äganderätt, hyres- eller bostadsrätt. Inom den sydligaste 
delen inom planområdet ger planen även möjlighet för utbyggnad av en 
förskola (även skola, fritidshem eller samlingslokaler). Då behovet av 
förskoleplatser ofta varierar med tiden, medger planen att detta kvarter 
kan nyttjas för såväl förskola som bostäder.  

En förutsättning för den föreslagna utbyggnaden är att en ny väg byggs ut 
mellan Åsvägen och Skarsjövallen. Den föreslagna vägen, föreslås leda 
fram till Skarsjövallens entréområde. Hit kommer framtida busslinje att 
trafikera och vändplats anläggs vid idrottsområdets entré.  

PLANDATA 

Läge, areal och avgränsning 

Planområdets areal är ca 25 ha. Området gränsar i norr till Skarsjövägen vid 
Skarsjövallen. I nordväst avgränsas planområdet av ett höjdparti och i 
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nordost respektive sydost utgör Skarsjövägen och den nya huvudgatan gräns. 

Söder och sydväst om planområdet går Skälläckerödsbäckens dalgång 
och planområdets gräns går 50 – 100 meter öster om bäckfåran. 

Markägoförhållanden 

Kommunen äger fastigheten Tjöstelsröd 1:1 inom vilken den nya 
bebyggelsen föreslås. Inom planområdet ligger den privatägda 
bostadsfastigheten Skälläckeröd 1:46. 

Byggandet av den nya tillfartsväg berör två privatägda fastigheter, 
Ljungs-Gunneröd 2:1 och Skafteröd 1:3. Förhandlingar med markägare 
har påbörjats. 

PLANPROCESSEN 
Planen upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 
1987:10) och planarbetet bedrivs med ett så kallat normalt 
planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan både 
skickas ut för samråd och ställs ut för granskning innan det kan tas upp 
för antagande. Läs mer under rubriken ”Fortsatt arbete”. 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 

Allmänt 

I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att 
områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller 
friluftslivet så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt 
kan skada natur- eller kulturmiljön.  

Det föreskrivs även att mark- och vattenområden ska användas för det 
ändamål för vilket områdena är mest lämpade och som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning.  

Riksintresse för friluftslivet 

Bredfjället samt Tjöstelsrödsåns dalgång utgör riksintresse för friluftslivet 
enligt 3 kap Miljöbalken.  

Planförslaget: Planförslaget berör inte det område som är av riksintresse. 

 

 

Riksintresse för friluftslivet (blå-
skrafferat område) 

PLANOMRÅDE 
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Natura 2000 

Tjöstelsrödsbäcken, ca 200 meter norr om planområdet samt nedströms, 
utgör ett Natura 2000-område.  

Planförslaget: Natura 2000-området berörs ej av förslaget. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta 
miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett 
geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar föroreningar i 
utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller.  

Sveriges vattenmyndigheter kartlägger och analyserar alla vatten, fastställer 
mål/kvalitetskrav och upprättar åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i 
Sverige. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som kommer att 
gälla för vattenmiljöerna. Målet är att alla vatten (yt-, kust- och 
grundvatten) ska nå minst god status under perioden 2021-2027.  

Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst är en rättsligt bindande 
bestämmelse för myndigheter och kommuner vid tillämpning av 
miljöbalken i frågor om tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser 
och anmälningsärenden, vid tillsyn eller vid meddelande av föreskrifter. 
Dessutom ska kommuner och myndigheter följa miljökvalitetsnormen vid 
planering och planläggning, till exempel enligt plan- och bygglagen.  

Vattenmyndigheten har i sin klassificering bedömt att den ekologiska 
statusen är otillfredsställande för vattenområdet i Ljungs kile, bl a beroende 
på övergödning. Målet är att god ekologisk status ska uppnås till 2027. Den 
kemiska ytvattenstatusen (exkl. kvicksilver) når upp till god status.  

Ljungskileviken ingår även i Länsstyrelsens förteckning över 
musselvatten som ska skyddas enligt förordningen om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 

Planförslaget: Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökva-
litetsnormer för luft överskrids eller riskerar att överskridas inom områ-
den som berörs av aktuell planläggning.  

Planområdet avvattnas mot Skälläckerödsbäcken som rinner ut i 
Ljungskileviken. Genomförandet av planen bedöms inte komma att på-
verka statusen inom Ljungskilevikens vattenområde då föreslagna åtgär-
der för dagvattenhantering vidtas. 

Naturreservat, 7 kap MB  

Delar av Tjöstelsrödsbäcken norr om planområdet är naturreservat.  

Tjöstelsrödsbäcken avvattnar Skarsjöarna som är klarvattensjöar. I Naturreservatet Tjöstelsrödsåns      
dalgång (grönskrafferat område) 

PLANOMRÅDE 
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bäcken vandrar havsöring upp till Silverfallet, ett naturligt 
vandringshinder strax innan Lilla Skarsjön. I bäckravinens nedre del 
växer ädellövskog och sumpskog med rik flora och fauna. 

Strandskyddsområde, 7 kap 13§ 

Den del av planområdet som omfattar utbyggnad för bostäder  berörs inte 
av strandskyddsförordnande enligt Miljöbalken. Gräns för strandskydd 
går här väster och norr om planområdet. Den del av planområdet som 
omfattar tillfartsvägen berör till en liten del den sydligaste delen av 
strandskyddsområde kring Skälläckerödsbäcken. 

Den i planförslaget redovisade sträckningen av tillfartsvägen till 
planområdet berör i mindre omfattning strandskyddsområde. Den 
föreslagna tillfartsvägen är en förutsättning för att tätortsutveckling ska 
kunna ske i denna del av Ljungskile. Vägen kommer också att väsentligt 
förbättra tillgängligheten till idrottsanläggningarna vid Skarsjövallen samt 
de stora strövområdena kring Skarsjöarna. 

Kommunens bedömning är att ingreppet inte motverkar strandskyddets 
syfte och att inga negativa konsekvenser för naturvärdena eller 
allmänhetens tillgänglighet uppkommer. 

I planförslaget har införts en så kallad administrativ bestämmelse som 
anger att  strandskydd upphävs när planen vinner laga kraft. 
Bestämmelsen gäller för den del av huvudvägen som går genom område 
som omfattas av strandskydd enl MB. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

För Uddevalla kommun gäller ”Översiktsplan 2010 för Uddevalla 
kommun”, antagen av kommunfullmäktige den 8 september 2010.  

För Ljungskile gäller dessutom Ljungskile översiktsplan antagen av 
kommunfullmäktige den 12 december 2007. Planen är en fördjupning av 
den kommuntäckande översiktsplanen.  

För utbyggnadsområdet Skälläckeröd-Kärrstegen gäller rekommendat-
ionen D1, Områden för framtida bebyggelse eller förändring av befint-
lig bebyggelse, detaljplan krävs. 

För områdena norr om utbyggnadsområdet (ljusgrönt på karta nedan) gäl-
ler rekommendationen R1, Område med stora rekreationsvärden, 
och/eller med natur- och kulturmiljövärden.  Rekommendationerna 
anger att pågående markanvändning i huvudsak ska vara oförändrad. Ny 
bostadsbebyggelse ska inte tillkomma. Komplettering av befintliga 

Utdrag ur Ljungskile översiktsplan – 
markanvändningskarta, Utbyggnadsom-
råde Skälläckeröd-Kärrstegen 

SKÄLLÄCK-
ERÖD-KÄRR-

 

Planområdet (röd streckad linje)berör 
till en liten del strandskyddsområdet 
(blå linje) 
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anläggningar för sport kan prövas. Dessa är inte detaljplanelagda och vid 
förändringar bör detaljplaneläggning övervägas. 

I översiktsplanen redovisas även rekommendationer för möjliga 
vägsträckningar, U1, Utredningsområde för framtida väg. 
Rekommendationen är att: ”Åtgärder får inte vidtas som förhindrar 
anläggande av ny väg till Skarsjövallen och framtida bostadsområden. 
Vid fortsatta studier ska konsekvenserna av de två alternativa 
sträckningarna redovisas.” I fortsatta studier av vägalternativen har 
kommunen funnit att de i översiktsplanen redovisade sträckningarna 
skulle komma att medföra stora ingrepp vid passagen av 
Skälläckerödsbäcken varför ett sydligare alternativ föreslås genomföras.  

Med undantag för tillfartsvägens sträckning är planförslaget helt i 
överensstämmelse med översiktsplanen. 

Detaljplaner 

Området är inte tidigare detaljplanelagt. I västra delen där den nya vägen 
ansluter till Skafterödsvägen/Åsvägen gränsar den nya planen till 
detaljplanelagt område, ”Byggnadsplan för Ljungskile, del av Hälle”. 
Planen har vunnit laga kraft 1970-07-24 (arkivnr LJ15 och 14-LJU867). 

För området öster om denna plan gäller ”Stadsplan för Hälle Melaksberg”. 
Planen är fastställd 1980-01-22 (arkivnr LJ26 och 14-LJU1006). 

 

  
PLANOMRÅDE Detaljplanelagda 

områden 
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Planprogram 

Planprogram upprättades år 2008 av Miljö- och Stadsbyggnad. ”Program 
till detaljplan för Skarsjövallen i Ljungskile” är daterat juni 2008.  

I samrådet inkom många synpunkter på den föreslagna tillfartsvägen. I 
övrigt framkom bl a synpunkter som gällde trafiksäkerhet, bullerstör-
ningar samt hänsyn till natur- och kulturmiljövärden. 

Efter programsamrådet tog kommunen fram en särskild utredning om al-
ternativa tillfartsvägar. 2009-10-15 godkände Miljö- och stadsbyggnads-
nämnden den upprättade samrådsredogörelsen(”Redogörelse för pro-
gramsamråd daterad 8 september 2009) samt beslutade att områdets till-
fartsväg ska följa den sydligaste sträckningen av de utredda alternativen.  
Det finns ännu inga beslut om huruvida Skarsjövägen ska enkelriktas, 
stängas av eller behållas öppen. 

Kulturminnesvårdsprogram  

I Uddevalla kommuns Kulturmiljövårdsprogram (2002) redovisas bebyg-
gelsemiljöer och områden med höga kulturmiljövärden.  

Planområdet tangerar i väst det stora området kring ”Tätorten Ljungskile, 
gårdarna och Ljungskile centrum” som redovisas i kulturmiljövårdsprogram-
met. Inom planområdet finns ingen bebyggelse som utpekats som värdefull. 

Skyddsavstånd 

Byggnadsfritt avstånd 

Väster om planområdets västligaste del går en 10 kV och en 40 kV-kraft-
ledning. Avståndet mellan bebyggelsen och kraftledningarna blir 75 - 100 
meter. Elsäkerhetskravet anger ett säkerhetsavstånd på 6 meter. De 
elektromagnetiska fälten beräknas bli mycket långt under 0,1 mikroTesla. 
Detta kan jämföras med försiktighetsmåttet 0,2 - 0,4 mikroTesla. 

BEHOVSBEDÖMNING, MKB 

Miljöbedömning 

Under framtagandet av planförslaget har en behovsbedömning gjorts för att 
bedöma om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om pla-
nens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Sammanfattning av behovsbedömningen 

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i miljöbalken. 
Ett genomförande av planen påverkar inget Natura 2000-område och bedöms 
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inte innebära att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.  

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översikts-
plan, Översiktsplan Ljungskile. 

Ett område kring den damm där större vattensalamander har påträffats sä-
kerställs i detaljplanen som naturmark. Kommunen avser även att, i sam-
band med exploatering och med experthjälp, vidta åtgärder för att nå 
goda livsbetingelser och gynnsam bevarandestatus för den hotade arten. 
Ett genomförande av planen kan därför i detta avseende ge positiva kon-
sekvenser från naturvårdssynpunkt.  

Den risk för miljöpåverkan och störningar som i övrigt redovisas i be-
hovsbedömningen är av den art och omfattning att den kan hanteras i 
planarbetet och belysas i planbeskrivningen. 

Ställningstagande 

Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. En särskild MKB har därför inte upprättats. 

Samråd 

Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen 
och kommunens förslag till ställningstagande och länsstyrelsen instäm-
mer i sitt yttrande 2012-10-30 i kommunens bedömning. Länsstyrelsen 
framhåller att dagvattenfrågan är viktig. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 

Mark 

Terrängförhållanden 

Förutsättningar 
Planområdet är varierat med både skog, åkermark, igenväxande brynmiljöer 
och mindre våtmarker och bäckar. Åker- och ängsmarken ligger i östra delen 
av området samt inom en centralt belägen svacka i terrängen mellan högre 
liggande skogtäckta fastmarkspartier i norr, väster och söder. Området är 
delvis genomskuret av en mindre bäckravin ner mot den djupt nedskurna 
Skälläckerödsbäcken som rinner väster om planområdet. 

Marknivån inom åker- och ängsmarken varierar mellan ca +82 närmast 
Skarsjövägen i nordost och +71 á +72 i den lägsta delen närmast bäcken i 
sydost. Inom de skogtäckta fastmarksområdena i norr varierar nivån 
mellan ca +80 och ca +90. 
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Planförslaget 
Planförslaget har i största möjliga utsträckning anpassats till natur- och 
terrängförutsättningar. Brantare delar av planområdet sparas i huvudsak 
som allmän plats/NATUR. 

Vid den västligaste delen av tillfartsvägen ( 0-150 meter) uppkommer en 
kraftig skärning väster om fastigheten Ljungs-Hälle 1:308. I övrigt passerar 
tillfartsvägen genom ett relativt kuperat skogsområde och den valda sträck-
ningen medför omväxlande schakt och bankfyllnad med höjder på ca 0 – 3m.  

Natur och vegetation 

Förutsättningar 
En naturvärdesinventering för planområdet har under 2010 tagits fram av 
Naturcentrum AB. Inventeringen redovisas i rapport ”Naturvärdesinven-
tering vid Skarsjövallen, Ljungskile”, upprättad 2010-11-03. Rapporten 
har kompletterats senare och efter genomfört samråd har kompletterande 
naturvärdesbedömningar utförts avseende justerad sträckning för tillfarts-
vägen samt uppdatering beträffande biotopskydd. Senaste revideringsda-
tum är 2019-05-08. 

Inom planområdet förekommer groddjuret större vattensalamander vilken är 
förtecknad i Appendix 2, Habitatdirektivet och därmed införd i den svenska 
naturvårdslagstiftningen i Artskyddsförordningen. Detta medför att det krävs 
hänsyn vid exploatering som kan komma att påverka salamanderns levnads-
villkor. En separat utredning beträffande vattensalamandern har tagits fram -
”Rapport: Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd”, Claes 
Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2014-03-04. I utredningen 
konstateras att det i området för närvarande endast finns en möjlig lekdamm 
för den större vattensalamandern och övriga amfibier. Övriga småvatten och 
fuktområden torkar tidigt ut under sommaren på grund av befintliga dräne-
ringsanläggningar. Alla amfibier i det aktuella området är beroende av detta 
vatten och vandrar på våren från sina övervintringsplatser i omgivande skog 
till det angivna lekvattnet.  

  

Dammen i vilken före-
komst av större vatten-
salamander har konsta-
terats  
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I en kompletterande rapport ”Större vattensalamander vid Skälläck-
eröd/Tjöstelsröd - Åtgärder och hänsyn vid planerad byggelse”, Claes 
Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2015-03-30, redovisas beva-
randeåtgärder samt förslag till åtgärder för att så långt möjligt garantera 
den större vattensalamanderns långsiktiga överlevnad i området då den 
föreslagna exploateringen genomförs. 

Det inventerade planområdet är varierat med både skog, åkermark, igenväx-
ande brynmiljöer, mindre våtmarker och hyggen. Större delen består av så-
dan mark som är eller nyligen varit produktionsmark, och därför har lägre 
naturvärde. Naturvärdena består i huvudsak av mindre objekt som enstaka 
träd, mindre dammar/våtmarker/ bäck, men också ett ädellövsbryn med ett 
par rödlistade arter och ett område med äldre, gles tallskog (figur nedan). 

Dessa områden har särskild betydelse för biologisk mångfald i planområ-
det. De kan även utgöra kvalitéer för närrekreation i ett framtida bostads-
område. Genom att på lämpligt sätt ta hänsyn till dem kan nationella mil-
jömål uppfyllas. Det är allra viktigast att ta hänsyn till områdena med 
höga naturvärden. Bedömningen av naturvärden har gjorts enligt den me-
tod som Naturcentrum tillämpar för att klassificera miljöer med utgångs-
punkt från deras biologiska och ekologiska värden. Naturvärdena klassas 
enligt en skala mellan I och III där naturvärdesklass I innebär unika na-
turvärden, klass II höga naturvärden och klass III naturvärden. Inom 
planområdet har inga områden med unika naturvärden återfunnits. 

Vissa naturvärden kan kräva särskild hänsyn under byggskedet eller sär-
skild skötsel i framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naturvärdesområden enligt 
naturvärdesinventering  

(Illustration Naturcentrum) 
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De områden och objekt som har särskilda värden redovisas på flygfoto 
ovan och är följande: 

1. Bergbrant – klass II 
2. Glest äldre tallbestånd – klass III 
3. Ravinmiljö med bäck och lövskog – klass II 
4. Grov solitär ek – klass II 
5. Brynmiljö, rik på äldre lövträd – klass II 
6. Damm – livsmiljö för större vattensalamander – klass II 
7. Igenväxande ängsmiljö/bryn – klass III 
8. Lövträdsmiljö – klass III 
9. Källa - klass III 
10. Våtmarksområde - klass III 
11. Bäck – klass II 
12. Större bäckravin – klass II 
13. Mindre skogsbäck – klass III 

 
Inom planområdet finns också mindre delområden som berörs av det ge-
nerella biotopskyddet enligt 5 § ”Förordning (1998:1252) om områ-
desskydd enligt miljöbalken m m” Objekt som omfattas av biotopskyddet 
berörs är öppna vatten och bäckfåror i åkermark samt stenmurar.  

 
Objekt som omfattas av generellt biotopskydd (Illustration Naturcentrum) 

Planförslaget 
I planförslaget har stor hänsyn tagits till de naturvärden som uppmärk-
sammats i de utförda utredningarna. Framför allt har planen utformats 
med hänsyn tagen till den större vattensalamandern.  

Ett stort område (ca 160 x 200 meter) kring dammen (objekt 6) har un-
dantagits från exploatering och åtgärder kommer att vidtas för att säker-
ställa livsbetingelserna för den större vattensalamandern. Hela området 
kring dammen har i planförslaget säkerställts som allmän plats – NA-
TUR. I plankartan har införts en bestämmelse, ”damm”, för området 
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kring dammen. Bestämmelsen anger att ”Dammen och närmiljön runt 
denna ska utformas med hänsyn till den större vattensalamanderns fram-
tida överlevnad”. 

Åtgärder för bevarande av den större vattensalamanderns livsmiljö ska 
ske i enlighet med de rapporter som tagits fram efter samråd med länssty-
relsen.   

• ”Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd - Åtgär-
der och hänsyn vid planerad byggelse”, Claes Andrén, Nature 
Artbevarande & Foto, daterad 2015-03-30”.  

• ”Skyddsåtgärder för grönområde inom planerad bebyggelse vid 
Skarsjövallen i Uddevalla kommun”, Claes Andrén, Nature Art-
bevarande & Foto, daterad 2019-04-20 

• ”Skötselplan för grönområde inom planerad bebyggelse vid 
Skarsjövallen i Uddevalla kommun, Claes Andrén, Nature Artbe-
varande & Foto, daterad 2019-04-20 

• ”Uppföljning:Groddjurens status och utveckling i grönområdet 
inom planerad bebyggelse vid Skarsjövallen i Uddevalla kom-
mun”, Claes Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2019-
04-20 

I rapporterna beskrivs de undersökningar och vattenkontrollprogram be-
döms vara nödvändiga före, under och efter en exploatering. Restaure-
ringsåtgärder föreslås i vattenmiljön samt i den omgivande landmiljön för 
att stärka den större vattensalamandern framtida överlevnad i och runt det 
aktuella området. Det beskrivs också vilka skyddsåtgärder som behöver 
vidtas under byggtiden. Rapporterna kommer att ingå i det underlag som 
kommer att lämnas in för dispensansökan från det generella biotopskyd-
det för dammen. 

I området kring dammen finns en stor potential att skapa ett natur- och 
friluftsområde med flera mindre vattensamlingar där den större vattensa-
lamandern, liksom övriga amfibier som förekommer i området, kan be-
hålla eller vidareutveckla en långsiktig bevarandestatus. 

För att kompensera intrånget i salamanderns livsmiljö avser kommunen 
att det område kring dammen som i planen utgör allmän plats/NATUR, 
görs optimalt för arten, d v s en riktad restaurering ska göras för att gynna 
den aktuella arten och dess livsmiljö. Restaureringen ska avse såväl 
lekvatten, födosöksplatser som övervintringsmiljöer. Det avsatta området 
kan samtidigt bli ett värdefullt grönområde för de människor som kom-
mer att bo i närområdet.  

Den nya tillfartsvägen till planområdet kommer att skära igenom den 
södra delen av det område som bedömts utgöra ett naturligt födosöksom-
råde för den större vattensalamandern. För att ge arten möjlighet att fritt 

Objekt nr 6 – damm som utgör lekmiljö 
för den större vattensalamandern 
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röra sig inom området, på båda sidor om vägen, behöver man skapa en 
passage under vägen i anslutning till det sedan tidigare markerade vistel-
seområdet för arten på den norra sidan om vägen. Den nya vägen bedöms 
inte påverka möjligheten att skapa och långsiktigt vidmakthålla en livs-
kraftig population av den större vattensalamandern i det tänkta området.  

Övriga naturvärden som konstaterats i den av Naturcentrum utförda in-
venteringen för planområdet har i planförslaget behandlats enligt föl-
jande: 

Objekt 1 och 3 enligt naturvärdesbedömningen ligger utanför planområ-
det och berörs inte. Källan och våtmarksområdet (objekt 9 och 10) ligger 
bredvid vägsträckningen och utanför planområdet och berörs inte heller. 

Objekt nr 2 föreslås till större delen bevaras som naturmark och anges i 
planförslaget som allmän plats - NATUR. Samma gäller för objekt nr 5 
som helhet, vilken utgörs av en brynmiljö med äldre lövträd. 

 
Objekt nr 4 är en äldre solitär ek med hålbildning och en rödlistad svamp. 
Eken ska bevaras och ligger i planförslaget inom område som ska bli lek-
plats. Tomtindelning har anpassats för att kunna bevara eken och planbe-
stämmelse om att eken ska bevaras har införts. 

Objekt nr 7 – 8 och 12-13 enligt naturvärdesinventeringen berörs av den 
nya tillfartsvägen. Den nya vägen kommer att ta i anspråk delar av dessa 
miljöer. 

7. Igenväxande ängsmiljö/bryn 
8. Lövträdsmiljö 
12. Större bäckravin 
13. Mindre skogsbäck 

 
Byggande av den nya tillfartsvägen kommer i den västligaste delen att 
medföra att en del lövträd inom område 7 och 8 kommer att behöva tas 
bort. Konsekvenserna bedöms dock inte som allvarliga och områdena har 
inte bedömts ha höga naturvärden med undantag för en yngre alm som 
finns inom vägsträckningen.  

Den planerade vägsträckningen berör mindre delar av de två värdefulla 

Den glesa tallskogen 
inom område 2 kommer 
till största delen att be-
varas som naturmark 
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bäckmiljön 12. Bäckmiljöer kan lätt skadas när man korsar dem med till 
exempel vägbyggen. Skador kan bland annat uppstå genom grumling av 
vattnet, föroreningar, skapande av vandringshinder och habitatförstörelse. 
Vattendragets grusbotten måste behandlas varsamt i samband med bygg-
nadsarbeten för vägen för att undvika att grusbottnarna slammas igen. 
Om brokonstruktioner inte är möjligt bör man använda väldimension-
erade halvtrummor som inte påverkar bäckbottnarna.  

När det gäller det generella biotopskyddet har planförslaget i möjligaste 
mån anpassat till de utpekade objekten. Där det inte är möjligt att anpassa 
planen kommer kommunen att hos länsstyrelsen ansöka om dispens. Dis-
pensansökan kommer att gälla flyttning/igenläggning av åkerdike samt 
borttagande av några stenmurar. Även för arbetena i anslutning till sala-
manderdammen kommer en ansökan om dispens från biotopskyddet att 
göras liksom en anmälan om vattenverksamhet. Ansökan om dispens från 
det generella biotopskyddet kommer att göras innan planen antas. I dis-
pensansökan redovisas såväl åtgärder som förslag till kompensationsåt-
gärder, bl a föreslås att stenmurar flyttas till ny plats i området. 

För trumman i Skälläckerödsbäcken kommer även en anmälan om vatten-
verksamhet att lämnas in i god tid före arbetenas utförande. 

Geotekniska förhållanden 

Förutsättningar 
GF Konsult AB, Göteborg har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört 
geoteknisk utredning som underlag för planen. Fält- och laboratorieun-
dersökningarna redovisas separat i Geotekniskt PM – Underlag för detalj-
plan daterad 2008-03-25 samt i Rapport, Geoteknisk undersökning, Rgeo 
daterad 2007-11-26, (kompletterande handling). En kompletterande ut-
redning har gjorts 2011 av Norconsult och redovisas i rapport Område 
vid Skarsjövallen i Ljungskile Uddevalla kommun, daterad 2011-10-25. 

Efter plansamrådet har en slutlig sammanställning av utredningarna gjorts 
i rapporten ”Uddevalla kommun, Ljungskile, Skarsjövallen, Tjöstelsröd 
1:1; Utredning för detaljplan, Teknisk PM Geoteknik”, daterad 2015-12-
10 rev. 2018-09-03. Undersökningarna redovisas i ”Markteknisk under-
sökningsrapport, MUR/Geo”, 2015-12-10 Rev 2016-01-11. 

Jordlager 
Jorddjupen inom åker- och ängsmarken varierar relativt mycket. I norra de-
len samt i svackan mellan fastmarkspartierna är jorddjupen mestadels be-
gränsade till 2 – 8 m. Även ett mindre område med berg i dagen eller mindre 
jordtäckning förekommer väster om den genomkorsande bäckravinen. 

Jordlagren består som regel överst av ett 0,2 á 0,5 m tjockt mulljordstäcke 
och därunder av lera på ett tunt lager av sedimenterad friktionsjord till 
fast botten av morän eller berg. 
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Leran har överst en 2,5 – 3 m tjock fast torrskorpa med en vattenkvot 
(wn) på 20 - 30 % och skjuvhållfasthet på minst 80 – 100 kPa. I den un-
derliggande lösare leran ökar vattenkvoten till 30 – 45 % och hållfast-
heten sjunker till 25 á 30 kPa. Lerans kan betraktas som mellansensitiv 
med uppmätta sensitivitetsvärden på 20 – 30. Kompressionsförsöken vi-
sar, att leran inom denna del av området kan betraktas som överkonsoli-
derad. 

I den lägre liggande delen i sydost del ökar lerdjupen med avståndet 
från fastmarken och största djupet till borrstopp är här ca 28 m. Under 
mulljordstäcket utgörs leran här överst 1 - 3 m torrskorplera. I den under-
liggande lösare leran är dock vattenkvoten högre, 50 – 70%, och hållfast-
heten är i genomsnitt ca 20 kPa, dvs ca 5 á 10 kPa lägre än i den lösare le-
ran inom områdets norra del. 

Kompressionsförsöken visar, att leran inom denna del av området bör be-
traktas som normalkonsoliderad. Härvid har antagits att den övre grund-
vattenytan tidvis kan ligga 3 m under markytan men att den undre grund-
vattenytan kan bibehållas på uppmätt nivå ungefär motsvarande markni-
vån. 

Skogsmarken utgörs huvudsakligen av fastmark bestående av lokala 
berg i dagenpartier och mellanliggande områden med fast jord och sanno-
likt liten jordtäckning. Baserat på SGUs geologiska karta över området 
har området huvudsakligen förutsatts bestå av morän eller annan frikt-
ionsjord. Borrningar har därför inte ansetts som nödvändigt att utföra i 
detaljplaneskedet. 

Mindre områden med ytligt stående vatten noterades vid kartering av om-
rådet. I dessa delar förekommer organisk jord med en mäktighet på ca 
0,5-1 m. 

Geohydrologi 
Den övre grundvattenytan uppmätt i skruvborrhål låg vid tidpunkten för-
undersökningarna september-oktober 2007 0,6 - >3 m under markytan. I 
flera av borrhålen kunde ingen grundvattentillrinning noteras. 

Den undre grundvattenytan - grundvattentrycket i friktionsjorden under 
leran - har mätts i två öppna rör varav ett är installerat inom den högre 
liggande åkermarken i områdets norra del och ett inom den låglänta delen 
i sydöstra delen av planområdet. Vid mätning i november 2007 låg den 
undre grundvattenytan på nivån +79,5 och +72,3 i de båda rören vilket 
motsvarar 0,1 m under respektive 0,5 m över markytan i de båda mät-
punkterna. 

Stabilitet 
Sex olika sektioner, Sektion 1-3 och Sektion A-C (se illustrationer föl-
jande sida), har undersökts inom planområdet samt vägområdet 
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anslutande till planområdet.  

Vid nyexploatering skall säkerheten mot skred vid odränerad analys i s k 
”detaljerad utredning” vara lägst Fc≥ 1,7 - 1,5 enligt Skredkommission-
ens nomenklatur. Vid kombinerad analys skall motsvarande säkerhet vara 
lägst Fkomb ≥ 1,5-1,4.  

Stabiliteten för de planerade förhållandena har kontrollerats och har kon-
staterats vara tillfredsställande i samtliga sektioner. För Sektion A och 
Sektion B, kombinerad analys, påträffas glidytor med för låg säkerhets-
faktor en bit från detaljplanområdet. Om ett primärskred skulle utlösas 
blir säkerhetsfaktorn för ett sekundärskred tillfredställande. 

Skälläckerödsbäckens bäckfåra samt dess dalgång har besiktigats och 
ingen större erosionsrisk föreligger som kan påverka detaljplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säkerheten mot skred har kontrollerats i sektionerna 1-3 (Illustration Norconsult)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN-
GRÄNS 

Sektion A 

Sektion B 

Sektion C 

Säkerhet mot skred längs med tillfartsvägen har kontrollerats i sektionerna A-C (Illustration Norconsult) 
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Planförslaget 
Den geotekniska stabiliteten inom det utredda området kan betecknas 
som tillfredställande för blivande förhållanden. Beräkningar för Sektion 
1-3 samt Sektion A-C visar på tillfredsställande säkerhet mot skred. 

Vid de områden där fastmark påträffas är risken för sättningar osannolik. 
Vid de djupare jorddjup, vid tillfartsvägen mellan 0/740 och 1/250 samt i 
svackan mellan fastmarkspartierna, finns risk för sättningar. Där leran är 
överkonsoliderad är det möjligt att belasta jorden något utan att den last-
kompenseras. I övrigt ska all tillförd last kompenseras med t ex lättfyll-
ning om sättningar skall undvikas. 

Vägar/gator inom planområdet bedöms kunna byggas utan extraordinär 
grundförstärkning. 

Vägsträckningen går huvudsakligen igenom områden med fastmark och/eller 
berg i dagen. Mellan km ca 0/740 – 1/250 går vägen igenom ett ängsmarks-
område med varierande lermäktigheter och egenskaper. Vägen bedöms där-
med kunna byggas utan grundförstärkning förutom mellan km 0/740 – 1/250 
där sannolikt förstärkningsåtgärder kan erfordras om vägprofilen inte följer 
befintlig marknivå, d.v.s. vägen går på hög bank. Förstärkningsåtgärder kan 
exempelvis utföras genom lastkompensation (lättfyllning). 

Lerdjupet varierar inom området och leran är mellan normal- till överkonso-
liderad. Beroende på byggnadstyp och antal våningar har olika grundlägg-
ningsmetoder rekommenderats att användas: platta på mark eller stödpålning 
till berg eller plintar till berg. Där fastmark med friktionsjord och ytligt berg 
påträffas kan grundläggning av byggnaderna ske med platta på mark. Där 
normalkonsoliderad lera påträffas bör byggnaderna sannolikt pålgrundläg-
gas. 

Inom områden med överkonsoliderad lera kan en tilläggsbelastning utfö-
ras upp till 20 kPa. Detta innebär att småhus (1-2 våningar) utan uppfyll-
nad kan uppföras med platta på mark. Inom den sydöstra delen där lerdju-
pen är som störst anger en planbestämmelse att nivån på marken inte får änd-
ras mer än 0,5 meter från nuvarande marknivå om inte detaljerad geoteknisk 
beräkning kan visa att stabiliteten kan säkerställas. Här ska grundläggning 
ske på spetsbärande pålar. 

För grundare jordschakter än 2 m djup med kort varighet samt där marky-
tans nivå inte ökar bakom släntkrön kan schakt normalt ske med släntlut-
ning 1:1. Borttagning av ytliga organiska jordlager ska utföras innan 
grundläggning. 

Inom hela planområdet gäller att ”Vid detaljprojektering ska lokalstabili-
teten kontrolleras för planerad byggnation.” 
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Radon 

Förutsättningar 
Radonhalten i jordluften har i samband med geoteknisk utredning upp-
mätts i 5 punkter inom fastmarkspartiet i planområdets västra del. De 
uppmätta värdena i 4 av punkterna varierar mellan 10 och 30 kBq/m3 och 
i en av punkterna har radonhalten uppmätts till 5 kBq/m3. 

Planförslaget 
I den geotekniska utredningen rekommenderas att hela fastmarksområdet 
samt område med mindre jordlager än 3 meter lera under grundläggnings-
nivån klassificeras som normalradonmark (10-50 kBq/m3) och att bygg-
naderna där utförs radonskyddande. Detta innebär att väggar i golv och 
källare samt bottenplattor i källarlösa hus görs täta samt att speciell om-
sorg ska vidtas vid tätning av rör- och kabelgenomföringar i byggnadsde-
lar mot mark. I övrigt krävs inga extraordinära åtgärder. 

Område där lerdjupen är större än 3 m kan klassificeras som lågradon-
mark, vilket innebär att byggnader kan uppföras utan hänsyn till radonris-
ker.  

Boverkets Byggregler (BBR) anger att maximalt tillåten radonhalt i in-
omhusluft är 200Bq/m3 vilket ska uppfyllas.  

Fornlämningar, kulturmiljö 

Förutsättningar 
Arkeologisk utredning har utförts av UV Väst och redovisas i Rapport 
2010:24, Arkeologisk utredning Detaljplaneområde vid Skarsjövägen, 
Bohuslän, Ljung socken, delar av Tjöstelsröd 1:1, Skälläckeröd 1:1 och 
Kärrstegen 1:1.   

Syftet med utredningen var att ge planerings- och beslutsunderlag genom 
att fastställa förekomsten av fornlämningar och kulturlämningar inom det 
aktuella området. Utredningen omfattade kartstudier, terränginventering 
och provgrävningar inom ett större skogs- och åkerområde.  

Vid utredningen påträffades två förhistoriska boplatser, ett område med 
sentida fossil åkermark samt en sentida bebyggelselämning – torpet Äng-
hagen. Slutsatsen av den arkeologiska utredningen var att de två boplat-
serna borde förundersökas inför den kommande exploateringen. Den fos-
sila åkermarken (Ljung 237) och torplämningarna (Ljung 239) bedömdes 
ej ha fornlämningsstatus. 

Kommunen har gått vidare med förundersökning för den östligast belägna 
boplatsen, Ljung 236 (RAÄ 236). Den andra boplatsen kommer att ligga 
inom det område som kommer att bevaras som naturmark inom planom-
rådet. I anslutning till RAÄ 236 hittades även svedjad mark (Ljung 238) 
vilken klassas som kulturhistorisk lämning. 
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Förundersökningen av RAÄ 236 redovisas i ”Rapport 2012:183, arkeolo-
gisk förundersökning och kompletterande utredning Förhistoriska och histo-
riska lämningar vid Skälläckerödsbäcken”, UV Väst. I samma rapport redo-
visas den arkeologiska utredning som gjorts för tillfartsvägen till området, d 
v s sträckan mellan Skafterödsvägen i väster och själva planområdet i öster. 

Förundersökningen visade att marken varit ianspråktagen för olika aktivi-
teter under förhistorisk och historisk tid. Lämningen bedömdes dock ha 
begränsad vetenskaplig potential och pedagogiskt värde. Fortsatta under-
sökningar är därför inte aktuella och det finns inga hinder för att ta denna 
yta i anspråk vid exploatering. 

Den arkeologiska utredningen för vägsträckan ledde inte till registrering 
av några fornlämningar inom den del av utredningsområdet som berörs 
av vägutbyggnaden. I anslutning till den västra änden av vägsträckningen 
finns två fornlämningar, Ljung 25:1 och Ljung 25:2, vilka inte kommer 
att beröras. Fornlämningarna utgörs av en källa (Galgkällan) och en berg-
knalle (Klövberget) med märkliga fåror i. Inom själva sträckningen iakt-
togs inga andra lämningar utöver rester av stengärdsgårdar vilka tillhör 
kategorin ”övriga kulturhistoriska lämningar” och de klassas inte som 
fornlämningar. 

 

 

 

 

 

Torplämningar 
Änghagen 

Nyupptäckt fornlämning  – 
boplats 1 (RAÄ 240) 

Nyupptäckt fornlämning –  
boplats 2 (RAÄ 236) 

Resultat av arkeologisk 
utredning                    
(Illustration UV Väst) 
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Arkeologisk utredning har utförts för tillfartsvägen till planområdet (Illustration 
UV Väst) 

Planförslaget 
Den västra av de två boplatserna, RAÄ 240, har inte förundersökts, då av-
sikten är att området inte ska exploateras utan ska ingå i område som i 
planområdet utgör allmän plats NATUR. Boplatsen ligger i direkt anslut-
ning till det område intill dammen som ska bevaras som naturområde 
med hänsyn tagen till den större vattensalamandern. Även torplämning-
arna vid Änghagen kommer att lämnas orörda och integreras i allmän 
plats NATUR.  

Länsstyrelsen bedömer att RAÄ Ljung 236 är att betrakta som borttagen och 
den omfattas därmed inte längre av kulturminneslagens bestämmelser. Där-
med finns inga hinder för att ta denna yta i anspråk för önskat ändamål. 

Inom den del av vägkorridoren för den nya tillfartsvägen där arkeologisk ut-
redning utförts finns inga fornlämningar som föranleder fortsatta utredningar 
eller undersökningar. Länsstyrelsen har bedömt att det inte behövs ytterligare 
arkeologiska utredningar beträffande tillfartsvägen.  

  

Förundersökning av fornlämning RAÄ 236 
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Bebyggelse 

Landskapsbild/stadsbild/omgivande bebyggelse 

Förutsättningar 
Landskapet inom planområdet är varierat med både skog, åkermark, igen-
växande brynmiljöer och mindre våtmarker. Större delen består av sådan 
mark som är eller nyligen har varit brukad. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planförslaget 
Planförslaget har i möjligaste utsträckning anpassats till topografi och na-
turliga gränser i landskapet såsom bryn och välbevarade stenmurar. 

En ansenlig del av marken inom planområdet föreslås bevaras som natur-
mark. Inga omfattande avschaktningar eller uppfyllnader behöver ske 
inom kvartersmarken. För den nya tillfartsvägen för området kommer 
omväxlande mindre schakt och utfyllnad att göras. 

Förutsättningar 
Inom planområdets västra del ligger Torpet Gläntan (Skälläckeröd 1:46). 
I övrigt finns ingen bebyggelse inom planområdet.  

Direkt öster om planområdet ligger torpet Pettersborg (Tjöstelsröd 1:20) 
vilket enligt Bohusläns museum är en välbevarad torpmiljö. Pettersborg 
är beläget på en relativt stor fastighet. Planområdet och den nya tillfarts-
vägen tangerar fastighetens kortsida. Sett från Pettersborg är det i riktning 
mot sydväst som landskapet kommer att förändras. I övrigt kommer 

Skafterödsvägen 

Skarsjövägen 
Skarsjövallen 

Skälläckerödsbäcken 

Pettersborg 
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omgivningarna att bibehållas som idag. 

Nordost om planområdet ligger fotbollsarenan Skarsjövallen. Ca 200 me-
ter norr och nordväst om planområdet finns en tennishall, en sjukgymnas-
tik-/rehabanläggning samt ridhus och stall. 

Planförslaget 
Planförslaget innehåller ca 46 nya tomter som i första hand är avsedda för 
styckebyggda villor (planbest e1). Inom delar av planområdet anger plan-
bestämmelserna att både sammanbyggda och friliggande bostäder medges 
(planbest e2) för att ge en ökad flexibilitet i det framtida nyttjande. Inom 
dessa delar bedöms 30-45 bostäder kunna inrymmas. 

Inom två större delområden vill kommunen se att samlad exploatering 
kommer till stånd (planbest e3). Inom dessa delar medges sammanbyggda 
bostäder eller flerbostadshus och byggnaderna får uppföras i tre våningar, 
ca 60-90 lgh i vardera område. Upplåtelseformen kan antingen vara 
gruppbyggda småhus med äganderätt eller bostäder med hyres- eller bo-
stadsrätt, eller ägarlägenheter, allt i varierande hustyper och hushöjder. 
Kommunen, såsom markägare, bestämmer vem som ska få köpa respek-
tive tomt. Detaljplanen som sådan kan inte styra bostädernas upplåtelse-
former, medan köpeavtalet kan reglera detta i viss mån. 

Inom den sydligaste delen inom planområdet ger planen även möjlighet 
för utbyggnad av en förskola (även skola, fritidshem eller samlingsloka-
ler). Då behovet av förskoleplatser ofta varierar med tiden, medger pla-
nen att detta kvarter kan nyttjas för såväl förskola som bostäder.  

Kvarteren för villor i norra delen ligger inom skogsmark och är delvis re-
lativt högt belägna på en bergsplatå. De övriga villatomterna ligger på f d 
åkermark. Tomterna kommer i första hand försäljas genom kommunens 
tomtkö. Avsikten är att normalstora villor med dubbelgarage ska kunna 
uppföras. Illustrerade tomtstorlekar varierar i storlek mellan 900 och 
1 400 kvm. Huvuddelen av tomterna är ca 1000 kvm. 

Inom den nordligaste delen av planområdet som idag är skogbevuxet fö-
reslås ca 16 villatomter. Inom övriga delar kan villor alternativt annan typ 
av sammanbyggda bostadshus uppföras. Sammanlagt bedöms detta del-
område inrymma ca 25-35 bostäder. Alla bostäder får sin angöring från 
två nya lokalgator varav den inom östra delen går i en rundslinga. Inom 
den västra delen fördelas tomterna utmed en lokalgata som slutar med en 
vändyta.  

Många av tomterna kommer att gränsa till omgivande naturmark som ut-
gör allmän plats i planen. Kvartersutformningen har också anpassats så 
att det blir möjligt att bibehålla den stenmur, vilken utgör f d sockengräns 
och som löper genom området i öst-västlig riktning. Mot nordost och ös-
ter sparas den glest skogbevuxna sluttningen ner mot Skarsjövägen som Stenmuren som utgör f d socken-

gräns 

Gläntan 
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naturmark. Även i nordväst och väst är målsättningen att naturmarken 
som sluttar ner mot Skälläckerödsbäcken ska bevaras och i planen redovi-
sas marken här som allmän plats NATUR. I anslutning till ett höjdparti i 
östra delen föreslås en lekplats iordningställas. 

En mindre yta föreslås iordningställas för gästparkering.  

 
Planbestämmelserna för kvartersmarken anger antingen e1 eller e2. 

e1 anger ”Friliggande småhus.  Endast 1 huvudbyggnad med 1 bostad, 
samt högst 2 uthus per fastighet. Högst en fjärdedel av fastighetens yta 
får bebyggas, dock max 250 kvm, varav friliggande uthus max 60 kvm”  

För ytor inom röd linje (se illustration ovan) tillåts även uppförande av sam-
manbyggda bostäder -e2 – ”Sammanbyggda eller friliggande bostäder. Vid 
sammanbyggda bostäder får högst en tredjedel av fastighetens yta bebyggas. 
Vid friliggande bostäder på egna fastigheten gäller e1.” 

För de föreslagna tomterna för småhus anger bestämmelsen v1 att huvud-
byggnad får uppföras med högst 2 våningar eller 1 våning samt suterräng-
våning. Taklutning på huvudbyggnad utan suterrängvåning får uppgå till 
högst 45 grader. Taklutning på huvudbyggnad med suterrängvåning får 
uppgå till högst 27 grader. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter 
från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnadssätt ska 
huvudbyggnad placeras minst 4 meter från gräns mot granntomt.   

Komplementbyggnader får inte uppföras med mer än en våning. Därutö-
ver får även suterrängvåning finnas. Taklutning på komplementbyggnad 

Inom norra delen av planområdet föreslås villabebyggelse samt även möjlighet 
att uppföra sammanbyggda bostäder (innanför röd linje) 
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får uppgå till högst 27 grader. Komplementbyggnad ska placeras minst 4 
meter från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnadssätt 
ska komplementbyggnad placeras minst 1 meter frän gräns mot grann-
tomt. Garage och carport ska placeras så att det blir minst 6 meter fri yta 
framför porten/öppningen. 

Högsta angivna taknockshöjd anges i meter över nollplanet. Utöver angi-
ven nockhöjd får skorsten uppföras. Taknockshöjd kan även vara den 
högsta punkten på ett pulpettak. 

I den mellersta delen av planområdet, som utgörs av både öppen f d 
åkermark och skogbevuxen mark, föreslås väster om huvudgatan utbygg-
nad med ca 12 villatomter i yttre delen av området. Inom de mellersta de-
larna kan villor alternativt sammanbyggda bostäder uppföras (inom röd 
linje i illustration nedan (e2 i plankartan).  

Centralt i detta delområde föreslås en yta för lekplats samt en mindre par-
keringsyta för gästparkering. Utformningen har anpassats så att delar av 
befintliga stenmurar samt en grov solitärek kan sparas inom området för 
lekplats. 

Planbestämmelser föreslås bli i huvudsak samma som för den norra delen 
av planområdet.  

 

  

I anslutning till en större solitärek 
föreslås lekyta anläggas 

Vy från norra delen av planområdet 

Mellersta delen av planområdet – småhus väster om huvudgatan och sammanbyggda bostäder eller 
flerbostadshus öster om huvudgatan 
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Den befintliga bostadsfastigheten Gläntan, Skälläckeröd 1:46, kommer att 
gränsa till nya villatomter i norr och öster men kommer fortfarande att 
omges av naturmark i väster och söder. Fastigheten föreslås få förändrad 
tillfart från den nya lokalgatan. Den befintliga byggnaden bekräftas i 
planförslaget med byggrätt motsvarande de som ges inom nya villatom-
ter.  

På östra sidan av gatan genom planområdet föreslås en s k samlad ex-
ploatering med tätare bebyggelse, ca 60-90 bostäder. Planbestämmelser 
anger att inom byggrätten får uppföras sammanbyggda bostäder eller fler-
bostadshus. Den sammanlagda byggnadsytan får maximalt uppgå till en 
tredjedel av kvarterets yta (e3 i plankartan). 

Huvudbyggnad får uppföras med högst 3 våningar eller 2 våning samt su-
terrängvåning. Taklutning på huvudbyggnad utan suterrängvåning får 
uppgå till högst 45 grader. Taklutning på huvudbyggnad med suterräng-
våning för uppgå till högst 27 grader. Huvudbyggnad ska placeras minst 
4 meter från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnads-
sätt ska huvudbyggnad placeras minst 4 meter från gräns mot granntomt. 
Högsta angivna taknockshöjd anges i meter över nollplanet. Utöver angi-
ven nockhöjd får skorsten uppföras.  

Komplementbyggnad får inte uppföras med mer än en våning. Därutöver 
får även suterrängvåning finnas. Taklutning på komplementbyggnad får 
uppgå till högst 27 grader. Komplementbyggnad ska placeras minst 4 me-
ter från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnadssätt 
ska komplementbyggnad placeras minst 1 meter frän gräns mot grann-
tomt. Garage och carport ska placeras så att det blir minst 6 meter fri yta 
framför porten/öppningen.  

I det fall utbyggnad med flerbostadshus blir aktuellt ska en gemensam 
parkeringslösning finnas. Mot huvudgatan anger planbestämmelse att 
sammanlagt två utfarter får anordnas med hänsyn till trafiksäkerhet. 

En planbestämmelse anger också att lekplats ska finnas. 

 

 

 

 

 

  

Delområdet för samman-
byggda småhus eller flerbo-
stadshus i mellersta delen av 
planområdet 
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Längst i öster föreslås ytterligare ett område med ca 15 tomter för frilig-
gande småhus vilka får sin tillfart från en lokalgata som går i slinga ge-
nom kvarteret. Planbestämmelser som reglerar bebyggelse inom tomt-
mark föreslås bli desamma som för övriga kvarter med friliggande små-
hus (e1, v1). I kvarterets centrum medger planen antingen sammanbyggda 
eller friliggande bostäder (e2, v1). 

Från lokalgatan ansluter en gångväg mot vändplanen för den nya huvud-
gatan invid Skarsjövallens entré. Om busslinje ska trafikera området 
kommer busshållplats att ligga här.  

I kvarterets norra del, invid gångvägen, föreslås en yta för lekplats. 
Närmast korsningen med vägen mot Skarsjövallen, föreslås en parke-
ringsyta för gästparkering.  

 

Området längst i söder medger såväl användning för bostäder som för 
skola/förskola/samlingslokal.  Förskolan får ett bra läge i förhållande till 
nya bostäder, gata, gångvägar, busshållplats samt natur- och friområden. I 
dagsläget är det dock mest sannolikt att området kommer att nyttjas för 
bostäder.  

Inom detta delområde föreslås en tätare bebyggelse vilken avses genom-
föras genom en samlad exploatering i en eller flera etapper Planbestäm-
melsen e4 anger att sammanbyggda bostäder, flerbostadshus, skola, för-
skola eller samlingslokal får uppföras. Den sammanlagda byggnadsytan 
får maximalt uppgå en tredjedel av kvarterets yta. Området uppskattas 

Östra delen av planområdet  
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kunna inrymma ca 60-90 bostäder. 

För denna del av planområdet gäller också bestämmelsen v2 vilket är det-
samma som för bostäderna i det tidigare beskrivna området öster om gatan 
genom området, se sid 26. 

Tillfart till området kan ske från huvudgatan närmast pumpstationen i sö-
der samt från uppsamlingsgatan in i planområdet.  

Utmed västra gränsen, mot naturmarken, gäller för en zon med en bredd 
av 15 meter att biltrafik och parkering ej får ske. Orsaken är att försöka 
minimera risken att föroreningar ska kunna nå salamanderdammen i na-
turområdet som gränsar till byggrätten. Närmast naturmarken finns ett 6 
meter brett u-område för va-ledningar. 

En planbestämmelse anger också att lekplats ska finnas. 

 
 

 

Tillgänglighet 

Förutsättningar 
I den norra delen av planområdet sluttar marken mot väster. Även delar av 
områdena avsedda för en samlad exploatering har kraftig lutning. Största de-
len av området som utgörs av tidigare åkermark har relativt flacka lutningar. 

Planförslaget 
Boverkets Byggregler (BBR) gäller. 

Inom varje tomt bör det ordnas en godtagbar förbindelse mellan bilplats 
och husentré. Inom en del tomter i norra delen av planområdet finns 

Södra delen av planområdet föreslås för en samlad exploatering med tätare 
småhusbebyggelse alternativt för utbyggnad av skola, förskola  
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nivåskillnader på ca 3 meter och för dessa tomter lämpar sig därmed bäst 
bostadshus uppfört som suterränghus.  

Alla bostäder kan placeras så att tillgänglighet till entréplan går att lösa. 
Gator och gångvägar inom planområdet har inga branta lutningar.  

Service 

Förutsättningar 
Kommersiell och samhällelig service finns i Ljungskile centrum på ca 1,5 
km avstånd. Avståndet till Ljungskileskolan är ca 1,3 km.  

Planförslaget 
I södra delen av planområdet föreslås ett område för utbyggnad av för-
skola. Planen medger även att detta kvarter nyttjas för bostäder.  

Området har en area på ca 25 000 kvm. För närvarande är det oklart när 
utbyggnad av förskola kan bli aktuell. Förskolans upptagningsområde 
kommer att sträcka sig utanför planområdet. En alternativ placering av 
förskola utanför planområdet diskuteras även. 

Friytor och rekreation 

Förutsättningar 
I närområdet finns goda förutsättningar för friluftsliv. Skarsjöterrängen är 
ett vidsträckt naturområde med strövstigar samt tillgång till badplats i 
Skarsjön. Även söder om planområdet finns skogsområden av värde som 
närströvområde. 

Planförslaget 
Inom planområdet finns naturmarkspartier med skog som kommer att bi-
behållas i anslutning till samtliga bostadskvarter. 

Det öppna området i anslutning till dammen i sydöstra delen av planom-
rådet har också avsatts som NATUR i planen. Avsikten är att området ska 
restaureras så att förhållandena för salamandern blir optimala. Det avsatta 
området kan samtidigt bli ett grönområde för de människor som kommer 
att bo i området. 

Anläggningar  

Förutsättningar 
Planområdet gränsar i nordost till idrottsområdet Skarsjövallen. Idrotts-
platsen har förutom huvudarenan, A-planen, tre planer för 11-mannafot-
boll samt två planer för 7-mannafotboll. Läktaren har plats för 8 000 
åskådare. Parkeringsytorna fördelat på tre ytor finns i anslutning till are-
nan.  

Ca 200 meter norr och nordväst om planområdet finns en tennishall, en 
sjukgymnastik-/rehabanläggning samt ridhus och stall. 
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Planförslaget 
Genomförandet av planförslaget innebär att Skarsjövallen får en tillfarts-
väg med högre standard än den nuvarande Skarsjövägen. Detta innebär en 
ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt minskade störningar 
för boende utmed Skarsjövägen. Den nya tillfartsvägen sträcker sig fram 
till Skarsjövallens entréområde där vändyta kommer att byggas.  

Gator och trafik 

Gatunät 

Förutsättningar 
Idag nås planområdet från Ljungskile via Skarsjövägen. Torpet Gläntan 
(Skälläckeröd 1:46) har en mindre grusväg, Skälläckerödsvägen, som till-
fartsväg.  

Skarsjövallen drar vid större matcher till sig stor publik och trafikproblem 
uppstår då Skarsjövägen har låg standard. Biltrafik och fotgängare blan-
das och mötesmöjligheterna längs vägen är begränsade. Det finns även en 
grusväg som förbinder Skälläckerödsvägen med Skarsjövägen. Grusvä-
gen hålls endast öppen vid matchtillfällen.  

Planförslaget 
Den befintliga Skarsjövägen ska i fortsättningen inte utgöra tillfartsväg för 
Skarsjövallen från tätorten (via Hällebergsskolan). Istället ska den nya till-
fartsvägen som byggs från Åsvägen utgöra tillfart till både planområdet 
och Skarsjövallen. Det finns ännu inga beslut fattade om avstängning eller 
enkelriktning av Skarsjövägen för biltrafik från väster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En förprojektering av gator och gång- och cykelvägar har utförts av ALP 
Markteknik AB (2019-06-03). Den nya tillfartsvägen ansluter där 

Illustration ny tillfartsväg till 
planområdet 
 

PLANOMRÅDE 

NY TILLFARTSVÄG 
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Skafterödsvägen korsar Åsvägen. Skafterödsvägen söder om Åsvägen är 
smal och brant. Den föreslagna nya vägen blir huvudväg och Skafteröds-
vägen ansluts till denna i höjd med bostadsfastigheten Ljungs-Hälle 
1:406, se illustration nedan. Bostadsfastigheterna Ljungs-Hälle 1:308 och 
Ljungs-Hälle 1:399 kommer att få förändrade tillfarter till fastigheterna.  

 
Den nya tillfartsvägen föreslås bli 6 meter bred med en 3 meter bred 
gång- och cykelbana parallellt med vägen. Den nya tillfartsvägen sträcker 
sig österut fram till Skarsjövallen där en vändplan anläggs. 

 
Skarsjövägen från/mot öster ansluter till den nya vägen i den sväng som 
den nya vägen gör i anslutning till fastigheten Tjöstelsröd 1:20. 

  

Tjöstelsröd 1:20 

ANSLUTNING 
SKARSJÖVÄGEN 

Illustration av ombyggnad av 
tillfarter för bostadsfastigheter 
 

 



 

 

32 (50) 

Planbeskrivning                                                                                          Detaljplan för del av Tjöstelsröd 11 m fl 

Utställningshandling 2019-12-18 

 

Ljungskile, Uddevalla kommun  

Cirka 200 meter före den nya vägens anslutning till befintliga Skarsjövä-
gen ansluter en större gata in till det nya bostadsområdet. Denna kommer 
att få 6 meter bred körbana och på vägens västra sida föreslås en 3 meter 
bred gång- och cykelbana. Mellan gata och gång- och cykelbana utförs ett 
4,5 meter brett svackdike för infiltration av dagvatten. Övriga lokalgator 
inom planområdet blir även 6 meter breda (5 meter körbana) men utan 
gång- och cykelbana. 

I planen regleras var utfartsförbud mot angränsande gator gäller. För de 
två områdena för samlad exploatering begränsas utfartsmöjligheterna till 
angränsande gator med hänsyn till trafiksäkerhet. 

Gång- och cykelvägar 

Förutsättningar 
Det finns inga separata gång- och cykelvägar till området. Gång- och cy-
keltrafik rör sig utmed Skarsjövägen och längs Skälläckerödsvägen. Mel-
lan Åsvägen och Skälläckerödsvägen finns en enkel gångstig som passe-
rar Skälläckerödsbäcken. 

Planförslaget 
Efter utbyggnad av ny tillfartsväg ska all trafik till Skarsjövallen samt rid-
hus och tennishall gå via den nya vägen. Detta innebär att belastningen på 
Skarsjövägen kommer att minska avsevärt då huvuddelen av trafiken har 
Skarsjövallen som målpunkt.  

Längs den nya tillfartsvägen kommer en 3 meter bred gång- och cykel-
bana att byggas. Även utmed huvudgatan inom planområdet kommer 
gång- och cykelbana att byggas. Vidare kommer Skälläckerödsvägen, 
som efter utbyggnad endast ska nyttjas som gång- och cykelväg, att an-
slutas till planområdets gc-banor samt få en anslutning mot Skarsjövallen. 
Skälläckerödsvägen kommer att asfalteras inom planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gång- och cykelvägar 
inom och i anslutning 
till planområdet 
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Den befintliga gångstigen över Skälläckerödsbäckens ravin kommer att 
förbättras med en gångspång över bäcken. 

Vid västligaste delen av planområdet kommer gång- och cykelvägen att 
korsa Åsvägen. Kommunen avser här bygga ut ny gång- och cykelbana 
utmed Skafterödsvägen fram till övergångsstället ca 200 meter norr om 
den nya anslutningen. På detta sätt får den nya gång- och cykelbanan ut-
med den nya vägen en naturlig koppling till befintligt GC-nät i området.  

Beträffande gångförbindelse mot Ljungskile station så finns bommar, ljus 
och ljud vid Hälle Liders korsning med järnvägen. 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Den lokala busstrafiken trafikerar idag Skafterödsvägen fram till Åsvägen.  

Planförslaget 
Kommunens målsättning är att området efter utbyggnad 
ska trafikeras av en lokal busslinje. Verksamheten vid 
Skarsjövallens fotbollsanläggning tillsammans med bo-
ende inom planområdet bedöms komma att ge tillräck-
ligt underlag för en busslinje. Busshållplats föreslås i an-
slutning till Skarsjövallens entréområde där den nya till-
fartsvägen slutar med en vändplan. Från hållplatsen före-
slås en gång- och cykelväg mot sydväst som ansluter till 
bostadsområdets gatunät. 

Parkering och utfarter 

Förutsättningar 
Planförslaget innebär att det efter utbyggnad inte blir möjligt att nyttja 
den östra delen av planområdet som tillfällig parkering vid stora evene-
mang. Parkeringsbehovet för Skarsjövallen får efter utbyggnad lösas 
inom fotbollsanläggningens område. 

Planförslaget 
Inom tomtmark för enbostadshus ska två biluppställningsplatser anord-
nas. Gästparkering för villakvarteren anläggs av Uddevalla kommun i 
samband med utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar. Ca 0,2 be-
söksparkeringsplats kommer att finnas per tomt. Gästparkeringar ska ingå 
i gemensamhetsanläggning som förvaltas av nybildad samfällighetsför-
ening. 

Inom delområden för grupphusbostäder/flerbostadshus ska enligt kom-
munens parkeringsnorm 14,3 parkeringsplatser anordnas per 1000 kvm 
bruttoarea (BTA). 

  

BHPL 

Skarsjö-
vallen 
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Störningar och risker 

Risk för skred/bergras 

Förutsättningar 
Utmed tillfartsvägen har berget bedömts som stabilt med avseende på 
bergras och blocknedfall (Norconsult). 

För själva utbyggnadsområdet för bostäder har en berggeologisk/bergtek-
nisk fältbesiktning utförts av Bergab på uppdrag av Uddevalla kommun. 
Utredningen presenteras i rapport ”Detaljplan Skarsjövallen, Bergteknisk 
utredning” daterad 2015-03-13. 

Utifrån de berggeologiska/bergtekniska förhållandena i området har be-
dömningar av risk för bergras och/eller blocknedfall i eller från aktuella 
bergområden gjorts. Där det har bedömts föreligga risker har åtgärder fö-
reslagits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berggrunden inom planområdet består huvudsakligen av granit till gra-
nodiorit. I den sydvästra delen av området ska berggrunden däremot bestå 
av gråvacka med sedimentärt ursprung. 

Vid läge 1 konstaterades en samling lösa block samt uppsprucket berg i 
dagen på en höjd. Dessa block bedömdes vara instabila. 

Vid läge 2 återfanns en högre bergslänt (ca 3-4 m hög) som var mycket upp-
sprucken med stora sprickvidder. Denna bergslänt bedömdes vara instabil. 

Vid läge 3 återfanns en brant bergslänt som var något uppsprucken. Denna 
bergslänt bedömdes i huvudsak vara stabil med eventuellt något instabilt 
block. 

Förekommande berg i dagen och block bedömdes i huvudsak vara stabila. 
Eventuellt bör block på markytan tas bort om de ligger inom 5 m från 
planerade byggnader. 

Lösa block och berg i dagen – läge 1 

Instabil bergslänt  – läge 2 

Förekomst av berg i 
dagen/tydliga berg-
slänter(röd linje) och 
jordbundna block 
(svart cirkel). Siffra 
anger instabilt berg. 
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De tre riskområdena har åtgärdats under sommaren 2018. En efterbesikt-
ning har därefter utförts av bergsakkunnig (Tjöstelsröd 1:1 – planområde 
vid Skarsjövallen Ljungskile – Slutbesiktning av utförda bergarbeten, 
WSP Sverige AB 2018-08-08). 

Planförslaget 
Vid slutbesiktningen konstaterades att efter utförd bergsäkring återstår i 
dagsläget ingen risk ur bergteknisk synvinkel.  

Vid exploateringsarbeten inom planområdet kan nya risker uppstå. Det 
rekommenderas därför att bergsakkunnig kontaktas i bygg-skedet för att 
bedöma eventuella risker. 

Hästhållning 

Förutsättningar 
Norr om planområdet ligger Ljungskile ridklubb med häststall och rid-
skola. Ljungskile Ridklubb drivs av en ideell förening. Antalet hästar i 
anläggningen är ca 15-20.  

Planförslaget 
Planering av bostäder i närområdet till en ridanläggning har varit föremål 
för debatt på många håll och frågan om lämpligt avstånd mellan bostäder 
och hästhållning har varit oklar. Vetenskapliga artiklar som berör aller-
genspridningen har publicerats. Studierna visar att höga koncentrationer 
av hästallergen kunde uppmätas i och mycket nära stall och hagar, medan 
halterna snabbt sjönk med avståndet från hästarna. Förhöjda värden 
kunde uppmätas i närområdet, men efter 50-100 m från källan var hal-
terna mycket låga eller under detektionsgränsen. I öppna landskap, och i 
vindriktningen, kan dock fortsatt och successivt avklingande nivåer av al-
lergen uppmätas på längre avstånd från hästgårdar. 

2011 kom Boverket ut med en rapport – ”Rapport 2011:6, Vägledning för 
planering för och invid djurhållning”. I rapporten förs följande resonemang 
som vägledning: ”Generellt gäller att ju längre avståndet är mellan djurhåll-
ning och bebyggelse desto mindre är risken att omgivningen ska påverkas. 
Antalet hästar, placering av gödselstackar har också betydelse för risken för 
olägenhet. Spridning av lukt, damm och hästallergen påverkas också av vind, 
topografi och vegetation. Bebyggelse som befinner sig i vindriktningen från 
djurhållning riskerar att i större utsträckning drabbas av olägenheter än annan 
bebyggelse. Särskilt i en öppen terräng kan vinden föra med sig lukt, damm 
och allergen en längre sträcka. 

Naturliga barriärer i landskapet, så som kullar och åsar kan begränsa stör-
ningar från djurhållning mot omgivningen. Djurhållning som bedrivs på en 
topografiskt sett lägre nivå än omgivande bebyggelse medför oftast mindre 
störningar gentemot omgivande bebyggelse. Omvänt gäller att djurhållning 
på en topografiskt högre nivå riskerar öka exponering och därmed störningen 
till omgivningen. Likaså kan vegetation som skogspartier, läplanteringar, 
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buskage m.m. utgöra skydd mot störningar från djurhållning gentemot om-
givningen”. 

I planområdet kommer avståndet mellan ridstall och de nordligast belägna 
tomterna inom planområdet att uppgå till ca 280 meter. Ridstallet ligger 
nordväst om planområdet och alltså inte i den förhärskande vindriktningen i 
förhållande till stallet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buller 

Förutsättningar 
För att beskriva bullersituationen inom planområdet samt kring de gator 
som kommer att utgöra tillfart till planområdet har Uddevalla kommun 
låtit Soundcon AB ta fram en trafikbullerutredning. Utredningen present-
eras i rapport 10015, ”Tjöstelsröd 1:1 m fl, Ljungskile. Trafikbullerutred-
ning för nytt bostadsområde vid Skarsjövallen”, daterad 2019-05-31. 

Rapporten innehåller beräkningar av ljudnivåer inom planområdet samt 
detaljerade beräkningar för befintlig bebyggelse längs Skafterödsvägen 
och hur dessa påverkas av den framtida ökade trafikmängden som det nya 
bostadsområdet och anslutningsvägen genererar. Rapporten innehåller 
även förslag till bullerskyddsåtgärder. 

TEN-
NISHALL 

AVSTÅND TILL 
TOMTER 250-280 
METER 

RID-
HUS 

BETESHAGAR 

PLANOMRÅDE 

Illustration över ri-
danläggningen nord-
ost om planområdet 
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Sedan den första bullerutredningen togs fram har en nationell bullerför-
ordning utfärdats. Regeringen har beslutat om en förordning om trafik-
buller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 som utfärdades 9:e april 
2015 och gäller planärenden startade efter 1:a januari 2015. En ändring 
av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 2017-07- 01 har sedan in-
förts. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostads-
byggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och 
bygglagen samt enligt miljöbalken. Riktvärdena berör endast ljudnivåer 
utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer 
inomhus. 

Riktvärden för bostäder enligt förordning om trafikbuller vid bostads-
byggnader SFS 2017:359: 

 
I Boverkets Promemoria daterad 2016-06-01 anges att en balkong eller 
uteplats som inte uppfyller riktvärden på ljudnivåer kan utgöra ett kom-
plement, så länge tillgång finns till en (gemensam) uteplats som uppfyller 
riktvärden. 

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller på skolgårdar från 
väg- och spårtrafik. Vägledningen redovisas i ”Riktvärden för buller på 
skolgård från väg- och spårtrafik” (NV-01534-17). 

På en ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtra-
fik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, 
underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedago-
gisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på 
dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör underskridas på en 
uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga olägenhet för männi-
skors hälsa. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgår-
den har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 
70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme. 
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Naturvårdsverket har 2017 gett ut vägledning för trafikbuller vid befint-
liga bostäder och finns utgivit i ”Riktvärden för buller från väg- och 
spårtrafik vid befintliga bostäder” (ÄNR NV-08465-15) rev juni 2017. 
Vägledningen redovisar olika sorters riktvärden för buller utomhus vid 
bostäder från väg- och järnvägstrafik och hur de bör tillämpas. Riktvär-
dena i infrastukturproposition 1996/97:53 har fått stort genomslag. Väg-
ledningen bygger på efterföljande rättspraxis och anknytande dokument. 

I vägledningen anges bl a att enligt praxis i tillsynsärenden behöver åtgär-
der i normalfallet övervägas först om ”åtgärdsnivåerna” nedan överskrids 
i äldre befintlig miljö (frifältsvärden). 

 

Sammanfattningsvis tillämpas följande riktvärden utomhus för att avgöra 
när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver övervägas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planförslaget 
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik-
buller, SNV rapport 4653 och genomförts i programmet SoundPlan ver 8.0. 

Trafikmängder - nuläge 
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Trafikmängder - framtiden 

 

 

 

För utredningen vid de befintliga bostäderna har två situationer studerats. 
I nulägesalternativet är beräkningar utförda på dagens trafikmängder och 
skyltade hastigheter. Efter utbyggnad av det nya bostadsområdet och den 
nya anslutningsvägen till bostadsområdet och Skarsjövallen bedöms trafi-
ken fördubblas. 

I denna framtidsprognos skall hastigheten reduceras till 40 km/h längs 
Skafterödsvägen. En ny gång- och cykelväg planeras längs östra sidan av 
Skafterödsvägen norr om Åsvägen, fram till korsningen med befintlig 
gång- och cykelvägen.  

Nya bostäder 
Resultaten av beräkningarna visar att ljudnivåerna inom planområdet blir 
låga och med god marginal uppfyller riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljud-
nivå vid fasad. 

Samtliga bostäder bedöms även på någon del av tomten kunna uppfylla 
förordningens riktvärde för uteplatser på 50 dBA ekvivalent samt 70 dBA 
maximal ljudnivå. 

Skoltomt 
Av beräkningarna framgår att större delen av det planerade kvarteret för 
skola uppfyller riktvärdena för ny skolgård 50 dBA ekvivalent samt 70 
dBA maximal ljudnivå. Det är endast området närmast den nya anslut-
ningsvägen där riktvärdet riskerar att överskridas. 

Befintliga bostäder - Skafterödsvägen 
I nulägesalternativet har i stort sett samtliga bostäder längs den studerade 
sträckan dygnsekvivalenta ljudnivåer under riktvärdet 55 dBA. En bostad 
(Svalörtsvägen 2) har ljudnivåer över riktvärdet på plan 2. 

I framtidsprognosen ökar den ekvivalenta ljudnivån när fordonsmängden 
fördubblas. Ökningen begränsas dock av att hastigheten reduceras till 40 
km/h. Längs sträckan där den nya GC-vägen planeras ökar ljudnivån mer på 
den västra sidan än den östra med anledning av att vägen flyttas något. Den 
ekvivalenta ljudnivån ökar med 1-2 dBA vid bostäderna och i framtidspro-
gnosen får tio bostäder (Rosenvägen 11, Svalörtsvägen 2, Kattfotsvägen 1 

1) Trafikflödet har antagits avta inom området. Endast en del av områdets vägar har 
ingått i beräkningarna då övriga gator bedömts ha mycket låga ljudnivåer. 

 

Ny gång- och cykelväg utmed 
del av Skafterödsvägen 
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och 3 samt Gökärtsvägen 2, 4, 6, 8, 12 och 14) ekvivalenta ljudnivåer över 
55 dBA, varav några endast på plan 2. 

I nulägesalternativet har i stort sett samtliga bostäder längs den studerade 
sträckan maximala ljudnivåer vid fasad/uteplatser under riktvärdet 70 dBA. 
Två bostäder med uteplatser mot Skafterödsvägen (Gökärtsvägen 4 och Katt-
fotsvägen 11) har ljudnivåer över riktvärdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I framtidsprognosen ökar den maximala ljudnivån p g a att antalet tillfällen 
med passager av tunga fordon ökar. Den maximala ljudnivån från tunga for-
don påverkas inte av en reducerad hastighet under 50 km/h. Längs sträckan 
där den nya GC-vägen planeras ökar ljudnivån mer på den västra sidan än 
den östra med anledning av att vägen flyttas något. Den maximala ljudnivån 
ökar med 2-4 dBA vid uteplatserna och i framtidsprognosen får de studerade 
bostäderna på Gökärtsvägen samt Kattfotsvägen maximala ljudnivåer över 
70 dBA vid uteplatser mot Skafterödsvägen. 

Exakt vilka ljudnivåer enskilda hus har i nuläget samt vilka som beräknas ef-
ter utbyggnad framgår av detaljerade kartbilder i trafikbullerutredningen.  

Olika bullerskyddsåtgärder har studerats utifrån följande åtgärdskriterier: 

• Alt. 1: Samtliga riktvärden uppfylls – Redovisning av åtgärder så att 
samtliga riktvärden för bostäder uppfylls. 

• Alt.2: Avkall Leq på plan 2 – Redovisning av åtgärder för att uppfylla 
riktvärdet enligt ovan med avkall på dygnsekv. ljudnivå på plan 2. 
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Samtliga riktvärden ska uppfyllas 
Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Kattfotsvägen syftar till att redu-
cera ljudnivån vid uteplatser mot Skafterödsvägen. I utredningen har endast 
studerats åtgärd vid ljudkällan, dvs Skafterödsvägen. Riktvärden vid uteplat-
serna kan även innehållas med lokala bullerskyddsåtgärder såsom avskär-
mande plank eller inglasning av balkonger. För att innehålla riktvärdet vid 
uteplatserna föreslås en låg bullerskyddsskärm med lägsta höjd 1,1 meter 
över vägbanan mellan GC-banan och fastighetsgränserna. I bilaga 07 och 08 
framgår bullerskyddets sträckning. 

Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Gökärtsvägen syftar till att redu-
cera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på plan 1 och 2. För att innehålla 
riktvärdet 55 dBA vid samtliga fönster mot Skafterödsvägen föreslås en bul-
lerskyddsskärm med lägsta höjd 1,4 meter över vägbanan mellan Skafteröds-
vägen och fastighetsgränserna.  

 
Åtgärder som krävs om alla riktvärden ska uppfyllas. Vita linjer är föreslagna bullerskydd 

För att reducera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på Svalörtsvägen 2 kan 
inte ett bullerskydd placeras längs Skafterödsvägen. Fastigheten ligger betyd-
ligt högre än vägen varför ett bullerskydd vid vägen inte skulle ha någon ef-
fekt. Ett bullerskydd inom bostadens fastighet skulle dock kunna reducera 
ljudnivån. Bedömningen är dock att det är orimligt att uppnå riktvärdet på 
plan 2, då detta skulle innebära orimligt högt bullerskydd. För att innehålla 
riktvärdet på markplan föreslås en bullerskyddsskärm med skärmkrönet på 
plushöjd +54 m på fastigheten.  
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För att reducera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på Rosenvägen 11 före-
slås ett bullerskydd vid Skafterödsvägen som är 1,2 meter högt. Bullerskyd-
dets läge framgår av illustration till höger. 

Avkall Leq på plan 2 
Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Kattfotsvägen syftar till att redu-
cera ljudnivån vid uteplatser mot Skafterödsvägen och blir således samma 
som redovisats ovan. 

Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Gökärtsvägen syftar till att redu-
cera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på plan 1. För att innehålla riktvär-
det 55 dBA vid samtliga fönster mot Skafterödsvägen föreslås en buller-
skyddsskärm med lägsta höjd 1,1 meter över vägbanan mellan Skafterödsvä-
gen och fastighetsgränserna för bostäderna vid Gökärtsvägen 4 och 6.  

Bullerskyddsåtgärden för Svalörtsvägen 2, Gökärtsvägen 14 samt Rosenvä-
gen 11 syftade till att uppfylla riktvärdet på markplan och åtgärden blir såle-
des samma som redovisats ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder som krävs om avkall görs gällande riktvärden för ekvivalentnivåer på 
plan 2. Vita linjer är föreslagna bullerskydd 

I samband med utbyggnad av planområdet ska kommunen bekosta de 
bullerskyddsåtgärder som behövs för att klara riktvärdena för buller vid 
bostäder i Skafterödsvägens närhet. 
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För att minska risken för att nya bostäder utsätts för ljud- eller ljusstörningar 
från idrottsarenan har det skogbevuxna höjdpartiet i planområdets östra del 
sparats som allmän plats/NATUR i planen. Detta innebär att inga nya bostä-
der kommer att ligga närmre än 100-120 meter från den s k A-planen.  

Vid den östligaste gruppen med villatomter föreslås att ett område med ca 10 
m bredd avsätts som allmän plats, mellan tomterna och Skarsjövägen. Plante-
ring föreslås här för att minska störningar av ljus och ljud från trafiken. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Förutsättningar 
Kommunalt vatten- och avloppsnät är inte utbyggt till området. 

Planförslaget 
Utbyggnad av kommunens VA-nät föreslås till området. Hela planområdet av-
ses anslutas till Uddevalla reningsverk via överföringsledningar. En förprojek-
tering av VA-anläggningar har utförts av ALP Markteknik AB (2019-08-16).  

Allmänna ledningar på kvartersmark tryggas med ledningsrätt (u-område 
anges på plankartan). Två pumpstationer föreslås i planområdets södra 
del samt i nordväst, E2. Avloppet kommer från den norra pumpstationen 
att tryckas under Skälläckerödsbäcken till befintliga ledningar vid Tran-
bärsvägen.  

Dagvatten 

Förutsättningar 
ALP Markteknik AB har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört en dag-
vattenutredning för planområdet. Utredningen är daterad 2014-02-26 revide-
rad 2019-11-11. Utredningens syfte var att utreda dagvattnets påverkan inom 
planområdet samt även dess påverkan på omgivande mark och vattendrag. 
Dagvatten bör i första hand omhändertas lokalt (LOD), i de fall det inte är 
möjligt bör det fördröjas innan avledning. Exempel på anordningar i modern 
dagvattenhantering är gröna tak, genomsläppliga beläggningar och gräs-
/grusytor där dagvattnet tillåts infiltrera i större utsträckning. Fördröjning och 
trög avledning av dagvatten kan anordnas i magasin, svackdiken, dammar 
och våtmarker. Föroreningar i dagvatten bör i första hand minimeras genom 
uppströmsarbete – t.ex. materialval och andra restriktioner som minskar till-
försel av föroreningar. I andra hand bör föroreningarna fångas upp nära käl-
lan. 

Flödesberäkningar som utförts grundar sig på beräkningsanvisningar och råd 
om lösningar ur Svenskt Vattens publikationer om dagvatten, främst publi-
kationerna P110 och P105. 

Den nordvästra delen av planområdet avvattnas västerut mot Skälläckeröds-
bäcken. De centrala och östra delarna av planområdet avvattnas mot en 
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damm och lågpunkt i centrum av planområdet, dammen avvattnas i sin tur 
syd-sydväst mot Skälläckerödsbäcken. Skälläckerödsbäcken leder slutligen 
till Ljungskileviken. En hydrogeologisk utredning (Bergab 2019-01-31) har 
gjorts för dammen i syfte att klarlägga huruvida dammen är grundvatten-
försörjd. Sannolikt är dammen till största del försörjd av ytvatten med ett 
visst tillskott av grundvatten från norra delen av avrinningsområdet. 
Dammens snabba respons i samband med nederbörd talar för att den är 
påverkad av ytvatten. Hade dammen haft en stor andel grundvattentillrin-
ning hade responsen varit mer utjämnad. 

Utförda naturvärdesinventeringar visar att både dammen och 
Tjöstelsrödsbäcken har ett högt naturvärde med en population av större 
vattensalamandrar och att dammen bör skyddas som en framtida potenti-
ell lekmiljö för den större vattensalamandern. 

Planförslaget 
Vid exploatering så ökar inte mängden dagvatten, om erforderliga förd-
röjningsåtgärder anordnas, men det blir fler hårdgjorda ytor som gör att 
det blir punktbelastningar och att vattnet når recipienten fortare. Det finns 
stora ytor naturmark som kommer kunna fungera som buffertzon vid ex-
trem nederbörd. Utsatta ställen i det kuperade området kan behöva eros-
ionsskyddas för att klara hastiga dagvattenflöden. 

 
Översikt dagvattenhantering (Illustration ALP, Markteknik) 

Dagvattenanläggningarna bör dimensioneras för 5-årsregn (fylld ledning) 
och 20-årsregn (markdimensionering). Tillkommande dagvattenvolymer, 
utöver det som uppstår vid ett nuvarande 5-årsregn med 10 minuters var-
aktighet över området, bör fördröjas. Utredningen rekommenderar att 
dagvatten tillförs salamanderdammen, för att undvika att den torkas ut då 
den i huvudsak är ytvattenpåverkad. Dagvatten som tillförs den bör renas 
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via en översilningsyta och inte överstiga det nuvarande flödet vid ett di-
mensionerande regn. 

I området finns det några lågpunkter dit vattnet kommer idag samt efter 
byggnation. Området delades in i sektioner för att ta fram flödet till varje 
lågpunkt. Ett nuvarande basflöde till dammen har beräknats till 37 l/s, i 
StormTac. Detta flöde bör vara dimensionerande för flöde till dammen 
även efter exploatering. 

Totalt skulle exploateringsområdet, efter full utbyggnad, generera 1 869 
l/s vid ett framtida 5-årsregn. Följande totala flöden till lågpunkterna har 
beräknats: 

Lågpunkt 1   328 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 2   386 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 3 (dammen) 340 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 4   611 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 5   52 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Fördröjningsmagasin  19 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Anslutning Åsvägen  31 l/s (5 års regn i 10 minuter) 

Det ger ett totalt flöde på 1 412 l/s som ska fördröjas. 

Då planområdet har goda förutsättningar för fördröjning så är det lämp-
ligt att anlägga det i förstahand. Lämpliga metoder är öppna diken istället 
för täta ledningar, samt halvtäckta diken med makadam och dränering el-
ler makadammagasin under mark. Makadammagasin under mark kan er-
sättas med dagvattenkassetter. De är effektivare då de innehåller ca 98 % 
tomrum jämfört med makadammens ca 30 %. Det kan också anläggas en 
mindre fördröjningsdamm vid lågpunkt 2. 

Dessa fördröjningsåtgärder är också gynnsamma med hänsyn till att dam-
mar, diken och magasin fångar upp partiklar och sand, grus, slam etc. 
dessutom kommer en hel del dagvatten att infiltrera marken och därmed 
minska påverkan på grundvattennivån.  

Fördröjningsmagasin ska dimensioneras för ett 10-års regn med 10 minu-
ters intensitet. 

Den slutliga placeringen av fördröjningsmagasin beslutas i projekterings-
stadiet, placeringen bör ske i områden med lite större jorddjup för att 
kunna infiltrerar omgivande mark. 

För att undvika för stora punktbelastningar med dagvatten bör flera dag-
vattensläpp anläggas norr respektive öster om dammen. Dagvattnet från 
det närliggande bostadsområdet och lokalgatan föreslås ledas via ett 
svackdike med makadammagasin i botten, passera en sandfångsbrunn och 
fördelas ut på översilningsytor innan det når dammen. Detta är en lösning 
som bidrar med både fördröjning och rening av dagvattnet. 

Översilningsytor bor vara minst 5 m långa och till ytan utgöra ca 10 % av 
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ansluten hårdgjord yta (reducerad med avrinningskoefficient). Beräk-
ningar av årsmedelvärden för olika föroreningar i dammen efter exploate-
ring har utförts. Beräkningarna visar att den föreslagna lösningen ger en 
mycket god reningseffekt, med halter som kommer att ligga långt under-
riktvärden för dagvatten. 

 
Principskiss översilningsyta 

I de fall omgivande terräng ligger högre samt lutar ner mot anslutande 
tomter bör övervägas om ett avskärande dräneringsdike ska anläggas för 
att leda bort dagvattnet från tomterna. Fördröjning bör i möjligaste mån 
anordnas på respektive tomt innan släpp till allmänna dagvattenledningar. 
Stortomten i söder kan efter fördröjning, inom kvartersmark, släppa sitt 
dagvatten till en ytledes avledningsväg som för det till Skälläckeröds-
bäcken ca 50m bort. 

 
Halvtäckt dike mellan gata och gc-väg 

Matargatan eller tillfartsvägen till området går genom skogsterräng och 
passerar Skälläckerödsbäcken söder om aktuellt planområde, vid passa-
gen av bäcken ska en korsningsmetod väljas. Möjligen kan en stor 
trumma som medger plats för grus i botten vilket gynnar passage av små-
fisk eller en bro anläggas. 

Avvattning sker via längsgående öppna diken, dessa diken fungerar som 
fördröjning, infiltration och rening. Fastläggning av föroreningar kommer 
att ske. Enligt Trafikverket så är belastningar under 2000 ÅDT så ringa 
att någon vidare åtgärd för rening av dagvatten inte behöver vidtas. Ta-
bellen ovan visar också att ett dike räcker för att sänka samtliga halter till 
under riktvärdena, även de hårdare riktlinjer som ställs i förordningen för 
fisk- och musselvatten. En anordnad reningsanläggning innan recipienten 
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Skälläckerödsbäcken är ej nödvändig. Föreslagen dagvattenhantering be-
döms vara tillräcklig for att inte påverka MKN för recipienten negativt. 

Dessutom föreslås ett tänkt magasin vid vändplanen, i uppströmsliggande 
lokalgator kan lokala magasin anläggas på lämpliga delsträckor. 

 

Under entreprenadtiden uppstår ofta grumlig av vatten. För att säkerhets-
ställa att inga negativa skador ska uppstå på dammen under denna tid ska 
sedimentfällor anläggas. Sedimentfällans storlek bör beräknas i projekte-
ringsskedet, där man genomför en flödesmätning av inkommande vatten. 
Den mätningen bör också ligga till grund för dimensionering av basflödet 
som ska släppas ut i dammen efter exploateringen. 

En sedimentfälla utförs lämpligen av en damm med minsta djup omkring 
1-2 meter. Vattnet ska ha en stilleståndstid på minst en timme, så att slam 
och partiklar ska sjunka mot botten innan det passerar ut genom bräddav-
lopp vars utlopp ligger i vattennivå med en böj ned under vattenytan. 

  
Princip sedimentfälla  (Illustration ALP Markteknik) 

Skälläckerödsbäcken ska också skyddas mot grumling av vatten. Vilken 
specifik metod som ska användas beslutas i projekteringsskedet. Det be-
ror på vilken korsningsmetod (trumma eller bro) man beslutar sig för. 

Vid mycket stora regn eller hastig snösmältning på frusen mark kan stora 
dagvattenflöden uppstå. Lågpunkter på föreslagna lokalgator ska alltid 
ges en möjlig bräddavledning ut i naturmark för att undvika översväm-
ningar på tomtmark. 

Vid ett extremt kraftigt regn, 100-årsregn, kommer dagvattnet att flöda 
längs med gatorna och vid lågpunkter flöda ut över omgivande mark. 
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Området ligger kuperat och det finns mycket tillgänglig yta för dagvattnet 
att naturligt rinna undan, för att slutligen ta sig till Ljungskileviken.  

Skulle det inträffa något vid punkten där matargatan korsar Skälläck-
erödsbäcken, så finns det fortfarande möjlighet att ta sig till det nya plan-
området via den idag befintliga vägen. Den mottagande recipienten, 
Skälläckerödsbäcken ligger i en djupare fåra/ravin. Det är stora höjdskill-
nader. Exploateringen gör inte att det blir mer inkommande vatten, utan 
det rinner mot recipienten snabbare. Det finns mycket stora ytor för vatt-
net att flöda över vid sådana extrema regn, så bedömningen är att recipi-
enten inte påverkas negativt av att man genomför exploateringen. Däre-
mot bör man dimensionera erosionsskydd noggrant i detaljprojekteringen. 

Planområdet har inte några instängda områden, så det föreligger inte nå-
gon risk att byggnader ska bli översvämmade. 

Värme, el, tele och datakommunikation 

Förutsättningar 
Det finns inget fjärrvärmesystem inom denna del av Ljungskile. 

I närheten av planområdet finns ledningsnät för el och tele. 

Planförslaget 
Val av uppvärmningssystem är svårt att styra genom detaljplanebestäm-
melser, men viss styrning skulle troligen kunna åstadkommas i de köpe-
avtal som tecknas med respektive tomtköpare. Anslutning till fjärrvärme-
nät är inte aktuellt. Möjligheterna att utforma respektive hus som lågener-
gihus är ett intressant alternativ för att minska energiförbrukningen. Även 
möjligheterna att använda solenergi, eller andra alternativa sätt för upp-
värmning och tappvarmvattenproduktion bör beaktas vid bygglovgiv-
ningen. Braskaminer får bara användas för s k trivseleldning. Uppvärm-
ning med oljepanna är olämpligt, bl a eftersom olja är en icke förnyelse-
bar resurs. 

Nya transformatorstationer behövs inom planområdet. I planförslaget har 
två områden för transformatorer lagts in.  

Fiberkabel för datakommunikation ska dras fram till och inom området. 

Avfall 

Förutsättningar 
För sophämtningen svarar det kommunägda bolaget Uddevalla Energi. 
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner 
och regler som gäller för renhållning i kommunen. 

Planförslaget 
För enbostadshus sker hämtning av sopor vid tomtgräns och för områden 
med samlad exploatering föreslås att gemensamma soputrymmen anord-
nas i respektive bostadsgrupp. För de två tomter som har ett s k tomtskaft 
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hämtas hushållssopor vid gatan. 

Återvinningsbart material lämnas vid befintliga återvinningsstationer.  

ÖVERENSSTÄMMELSE MED 
MILJÖMÅL 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 
nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. 
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som 
behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. 
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. För riksdagens definition 
av respektive mål med preciseringar se vidare www.sverigesmiljomal.se 

Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att 
bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas över-
siktsplan 2010 pekas sex miljömål ut som är av särskild stor betydelse för 
Uddevalla. Av dessa sex är miljömålen Begränsad klimatpåverkan, God 
bebyggd miljö samt Levande sjöar och vattendrag främst relevanta för 
planförslaget: 

Begränsad klimatpåverkan 
Planförslaget bedöms ge begränsad klimatpåverkan. Genom områdets 
närhet till centrum och utbyggd kollektivtrafik bedöms inte transportbe-
hovet att öka.  

God bebyggd miljö 
Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om God be-
byggd miljö genom att ge möjlighet till bostäder med goda kollektiva 
kommunikationer samt tillgång till säkra gång- och cykelvägar. Det finns 
förutsättningar för ett miljöanpassat och energieffektivt bostadsbyggande. 
Riktlinjer för buller och vibrationer samt beslutade miljökvalitetsnormer 
överskrids inte.  

Levande sjöar och vattendrag  
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras.  

Inom planområdet finns delar som har identifierats som värdefulla för 
den större vattensalamandern. I planförslaget har en stor del av planområ-
det undantagits från exploatering och säkerställs som allmän plats/ NA-
TUR. Dagvattenhanteringen för planområdet föreslås ske på ett sätt som sä-
kerställer att dammen och dess utflöde till Skälläckerödsbäcken inte tillförs 
förorenat dagvatten. De miljöåtgärder som föreslås syftar till att säkerställa 
och förbättra förutsättningarna för salamandern.  

http://www.sverigesmiljomal.se/
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Sammantaget bedöms inte den föreslagna exploateringen motverka miljö-
målet om levande sjöar och vattendrag. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Detaljplanearbetet drivs med så kallat normalt planförfarande vilket inne-
bär både ett samrådsskede och ett utställningsskede. Detaljplanen ska där-
efter tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige. 

Genomförandetiden för planen börjar löpa när detaljplanen vunnit laga 
kraft och varar sedan i tio år. 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Övriga genomförandefrågor är belysta i den genomförandebeskrivning 
som tillhör planen. 

FORTSATT ARBETE 
Samråd ska genomföras om planförslaget med berörda myndigheter, 
kommunala instanser samt sakägare enligt fastighetsförteckning. De syn-
punkter som kommer in under samrådet sammanställs och kommenteras i 
en s k samrådsredogörelse som underlag för beslut om ändringar av för-
slaget inför utställning. 

Efter utställningen och eventuella revideringar kan kommunen besluta 
om att anta planförslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen 
laga kraft. 

En preliminär tidplan för hela planprocessen är redovisad i planens ge-
nomförandebeskrivning. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Planförslaget har i samarbete med Uddevalla kommun upprättats av Råd-
huset Arkitekter AB genom Karin Bjelkenäs, Kajsa Björquist och Linda 
Hansson. 

Planförslaget har handlagts av Mats Windmark, Samhällsbyggnad, Udde-
valla kommun. 

 

 

 

Mats Windmark  Karin Bjelkenäs 
Uddevalla kommun  Rådhuset Arkitekter AB  
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